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ȚÂRII CÎT MAI MULT CÂRBUNE!
Cu planul pe cinci tuni îndeplinit

întreprinderea minieră Lonea
• Aproape 20 000 tone de cărbune au fost extra

se suplimentar de la începutul anului • I’roducti- 
'vitatea muncii realizată la nivelul întregii acti
vități a fost depășită în medie cu 150 kg pe post 
• Trei, din cele cinci sectoare de producție rapor
tează însemnate sporuri la producția fizică de căr
bune extras • Cel mai mare plus — 16 247 tone — 
1 au realizat minerii sectorului IV.

' Eforturile depuse de 
minerii de la - Lonea în 
perioada care a trecut din 

. acest an s-au concretizat 
în depășirea sarcinilor de 
plan la producția fizică de 
cărbune cu 19 709 tone. 
Plusul acumulat de la în
ceputul anului a permis a- 
cestui harnic colectiv de 
mineri să raporteze, ieri, 
la sfârșitul schimbului 1, 
îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan pe cinci 
luni. La obținerea acestui 
remarcabil succes, o con
tribuție deosebită au a- 
vut-o minerii .Sectorului IV, 
care, realizînd ritmic pro
ductivități superioare sar
cinilor planificate cu a- 
proape 400 kg pe post, 
au livrat* economiei națio
nale, peste prevederile de 
plan, 16 247 tone de căr
bune. Brigăzile conduse de 
Grigore Mîndruț, Florea

Anton, loan Boteanu și 
Gheorghe Lipșa, care ex
ploatează abataje fronta
le echipate cu stîlpi indi
viduali și grinzi îngropa
te în vatră, au extras, zi 
de zi, producții superioare 
sarcinilor planificate, con
tribuind substanțial la 
plusul obținut de sector 
și de mină. Productivita
tea muncii1 înregistrată în 
aceste abataje a fost 
depășită, ritmic, cu 10—12 
la șută ca urmare a folo- z 
sirii corecte a tavanului de 
rezistență-

însemnate pluguri la 
producția fizică de cărbu
ne raportează în cele a- 
proape cinci luni și co
lectivul microcarierei „Ji- 
eț“, care, numai în a- 
ceastă lună, a extras pes
te prevederi 5365 de tone.

Peste 2600. tone de căr
bune au extras, împreu-

sarcinilor, 
începutul 
sectoare- 

au contri
buit în acest fel la 
zarea prevederilor 
inte de termen. Din 
drul acestor sectoare 
remarcat brigăzile condu
se de Cornel Țîr și Cornel 
Pilea, care, prin depășirea 
productivității muncii cu 
8. și respectiv, 15 la sută, 
au extras, peste preve
deri, 1174 tone de cărbune, 
și respectiv, 2200 de tone.

Trebuie subliniate și e- 
forturile depuse în cea 
de-a doua jumătate a lu
nii mai de către minerii 
sectorului III, care, prin 
punerea în funcțiune a u- 
nui nou frontal, au cres
cut realizările zilnice pes
te nivelul sarcinilor 
nificate, în medie, cu 300 
de tone.

O atenție deosebită a 
fost acordată în această 
perioadă și lucrărilor de 
deschideri și pregătiri pen
tru asigurarea noilor ca
pacități de producție, care 

realizarea

nă, suplimentar 
de plan, de la 
anului, minerii 
lor I și V, care

reali- 
îna- 
că- 

s-au

prin

pla

Revenim la „Ancheta noastră ia început de an“

să permită .. . . _ 
depășirea sarcinilor 
plan și în continuare, 
întregul an și cincinal.

Gheorghe BOȚEA

și 
de 
pe

Azi, I. M. Lupenî
Directorul minei, ing. Gheorghe Marchiș, afirmă:

vom realiza
sarcinile stabilite66

. l.\ CARIERA ..
CIMPU LUI NEAG

Cărbune 
peste plan
Cu plusul realizat pe 

data de 25 mai, colec
tivul de muncă al 
carierei Cîmpu lui 
Neag a ridicat la 4 000 
de tone cantitatea de 
cărbune livrată peste i 
sarcinile de plan de ; 
la începutul lunii. : 
Printre fruntași se nu
mără brigăzile 1 și 2, 
care, printr-o folosire 
intensivă» a utilajelor 
din dotare, prin mai 
buna organizare a ac
tivității în cadrul pro
gramului de muncă, au 
reușit să depășească 
preliminarul zilnic cu 
peste o sută tone de. 
cărbune. De subliniat 
că, paralel, se acordă o i 
atenție sporită lucră- i 
rilor de descopertă, i 
ceea ce asigură capa- : 
citățile viitoare. (S.B.) .

La întreprinderea de confecții Vulcan, în atelie
rul pentru trasarea șabloanelor noilor produse.

Foto : Robert TA VIAN

Investițiile anului 1986
Etapa finală de pe șantierul 
noii preparații din Uricani 

impune o mai activă prezență 
a beneficiarului!

In cadrul amplelor lu
crări de investiții pentru 

de 
a

sporirea capacităților 
producție și preparare 
cărbunelui, la jumătatea a- 
cestui an se prevede por
nirea în probe tehnologice 
în sarcină a primei 
din cadrul noii 
ții din Uricani. 
atingerea acestui 
major, constructorii și mon- 
torii, beneficiarul și pro
iectantul au desfășurat în 
ultima perioadă de timp 
o activitate intensă. Des
pre rezultatele activității 
desfășurate pînă în pre
zent ne-a vorbit ing. Mir
cea Gheorghiân, șeful bri
găzii nr. i Uricani a An
treprizei de construcții in
dustriale Te. Mureș, care

linii 
prepara- 

Pentru 
obiectiv

coordonează activitatea 
constructorilor preparați- 
ei. „Pînă în prezent, ne-a 
informat ing. Mircea 
Gheorghiân, colectivul 
nostru a reușit să predea 
beneficiarului cîteva din 
obiectivele , de care depin
de punerea în funcțiune a 
primei linii de preparare 
a cărbunelui. Este vorba 
de instalația de transport 
a cărbunelui brut pînă în 
preparație, de instalația 
de sortare, de clădirea 
spălătoriei și flotației și de 
alte obiective de mai mi
că importanță. O serie de 
obiective, cum sînt depozi-

V. STRAUT

(Continuare în pag. a 2-a)

Preluarea 
cantatelor - 
o activitate

permanentă
Și la Vulcan este in pli

nă desfășurare activitatea 
de predări la fondul cen
tralizat al statului. Zilele 
trecute, am fost la fața 
locului, la. Baza de pre
luări a animalelor și pro
duselor animaliere din a- 
cest oraș, pentru a urmări 
modul, cum se desfășoară 
activitatea. Stăm de vor
bă cu Mșrcu Pătroi, re- 
cepționer din .partea Cen
trului de contractări șj 
industrializare a ' «urnii 
Petroșani. A . ca- ci

— Jn general, treaba 
merge bine. Din partea 
centrului, ..... sînt puse 
la dispoziția mijloacele de 
transport necesare. Zile
le de preluare sînt res
pectate, pe localități, și 
de noi, clar și de producăto
rii particulari. Azi, de la 
Vulcan am preluat 21 miei. 
După cum se vede, 
oreluarea se face cu ma
ximă responsabilitate. E- 
xistă anumite haremuri
de greutate, precum și 
condiții de calitate cu
noscute de producători. 
Spre exemplu, la - miei, 
preluăm numai pe cei ca- 

depășesc 10 kg. De 
obicei, nici Ia greutate, 
nici in ceea ce privește 
calitatea nu avem proble
me deosebite cu producă
torii. "a

-- Au crescut în aceas
tă lună, în primele două 
decade, concediile medi
cale, nemotivatele și chiar, 
învoirile. Mulți au avut 

,i rezolve 
probleme gospodărești în 
localitățile de. unde sînt 
veniți. Au fost oameni. ca
re nu ne-au creat și nu 
ne creează probleme; in
tr-un an. Dar au dorit a- 
cum cîteva zile libere. Au 
fost înțeleși. Nu ei consti
tuie problema principală, 
ci cei care au , nemotiva
te și concedii medicale e- 
xagerat de multe. Cel mai 
simplu Calcul ilustrează 
că, noi, mina Lupenî, da
că nu 
sențe, 
peste 
te cu 
de cărbune.
este un calcul

— Tovarășe director, în 
. prima lună a acestui an 
. vă angajați, în numele co

lectivului pe care îl con- 
>, duceți, să îndepliniți pla

nul anual. Cu toate aces- zile libere să-și 
tea, rezultatele la zi, pe 
luna mni sînt mult sub 
nivelul sarcinilor 
cate.

— Luna mai a 
lună foarte grea 
colectivul minei 
deși nu se poate 
nu am muncit 
chiar și în condițiile cînd 
nu ne-am realizat sarci
nile de plan. Am avut o 
plasare în cărbune cu 100 
de posturi mai puțin decît 
era necesar. 1 "
prestate ne-am 
chiar depășit 
tatea muncii 
în abataje cu 
post, în cărbune cu 
tonă pe post, cu 100 kg pe 
post în subteran și -100 
la sută la nivelul între
prinderii, ’

— Cum s-a ajuns sa 
nu fie realizată plasarea 
în cărbune?

planifi-

fost o 
pentru 
noastre, 

spune că 
eficient

La posturile 
realizat și 
productivi- 
planificată

2 tone pe
o

aveam aceste ab- 
nu eram sub plan, ci 
sarcinile planîfica- 
aproape 8000 tone

Dar... acesta

Interviu realizat de 
Dorin GlIEȚA

Continuare în pag. a 2-a)

ÎN ZIARUL DE AZI
■ „Fiii Petrilci“ — Intîlnire emoționantă.
■ Vă informăm.

(In pag. a 2-a)
SPORT ■ Fotbal, divizia B — croni

cile meciurilor Minerul Cavnic — Jiul Petro
șani și Minerul Lupenî — Armătura Zalău. 

(In pag. a 3-a) . •

I.M. Dîlja. Mineri dintr-o brigadă fruntașă a întreprinderii. In imagine, 
schimbul condus de Gheorghe Rădeanu, in dialog de lucru cu ing. Emil Găvan. 

Foto: Al.'TĂTAR

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2 a)

Luna -manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive

îlLaudă omului muncii și creației saleu
.Flori de mai" 

jubileul artelor >
„Amafilm“, cineclubul 

care prin activitatea șa 
prodigioasă s-a confundat 
cu însăși viață spirituală a 
minei șl orașului Lupeni., 
purtînd faima hărniciei 
oamenilor de aici, pretu
tindeni în țară, a împlinit 
20 de ..ani de. existență.

In cele două clecertii de 
înfăptuiri socialiste din 
viața Lupeniului, cineclu- 
bui a fost martor âl tutu
ror momentelor de 
mă, imortalizînd pe 

l culă fapte, de muncă,
teluri alei dăruirii și. des»

u ii
ia

sea- 
peli- 
sim-

oamenilor. Au 
pentru memoria 
.pe cei 16 mm 
-destinele 

destinele
Lupeniului 
de ani de 
revoluționare în 

în viața și conșți-

toiniciei 
rămas, 
timpului 
peliculei 
pitorești, 
niște ale 
acești 20 
formări 
munca, 
inia oamenilor. Eroii a- 
nonimi își păstrează chipul 
prin timp pe banda de ce
luloid. Eroii anonimi prin

II. ALEXĂNDRESCU

ai
îtllin- 

comu- 
în 

trans-

(Continuare în pag. a 2-a)

Duminică, îhtr.-un ca
dru sărbătoresc, s-a înche
iat săptămîna manifestări
lor politico-educative și 
cult'ural-artistice desfășu
rată sub genericul „Primă
vara petrileană". A fost 
o sărbătoare spirituală, la 
care au participat mii de 
oameni ai muncii din oraș 
și din satele învecinate. Pe 
străzi, de ia balcoane sau 
de . la ferestrele noilor 
blocuri, locuitorii Petrilei 
au urmărit o impresio
nantă paradă a cântecului

și portului popular. Co
loana a fost deschisă de 
uri pitoresc grup de călă
reți. Caii, împodobiți eu 
panglici multicolore, cu 
coamele împletite, erau 
struniți de oameni de-ăi 
locului. Profesorul Gheor
ghe Boantă, de la Școala 
generală nr. 5, Matei A- 
ron de la consiliul popu
lar, minerii ' pensionari

Mircea BUJORESCU

Continuare în pag. a 2-a)
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unor
(Urmare din pag, I)

sarcinile
Ne vom realiza

stabilite**oameni
Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive

„FIII PETRILEI
INTILNIRE EMOȚIONANTA

încărcate de 
față 
aîe

In cadrul amplelor ma
nifestări organizate sub 
genericul „Laudă omului 
muncii și creației sale", 
loc aparte — în săptămînă 
„Primăvara petrileană** — 
de mare încărcătură su
fletească, emoționantă a 
fost și vă rămîne întîlnirea 
fiilor Petrilei.

Cu sufletele
emoție, de dragoste 
de locurile natale, 

milenare vetre de 
cărbune, 

prezenți la această 
mieră" 
asistat .......  .... .... ------- - ..
dunăre festivă. Primarul o- 
rașului 
David, a înfățișat . ..i......
rile și împlinirile econo
mic»', sociale și culturale 
ale anilor socialismului, 
îndeosebi în „Epoca 
Nicolae Ceauțescu'1, pers
pectivele dezvoltării o- 
rașu'iui. în actualul cinci
nal.

Cu 
țările 
puns 

■ rilor, 
vîntul — Geo Bucur, I.a- 
dislau Schmidt, Ioan Ran
ta, Aurel Nicola, Radu 
V.- Radu, Vladimir Ureche 
ți; alții, au apreciat prin 
cuvinte calele ideca or-

cei invitați și
„pre- 

a fiilor Petrilei au 
la o emoționantă a-

Petrila, Gavrilă
realiză-

emoție, după prezen- 
celbr care aU răs- 

chemării organizato- 
cei care au luat cu-

ganizării unei asemenea 
mtîlniri a fiilor Petrilei. 
Această acțiune, de dra
goste pentru locul natal să 
devină tradițională, să 
atragă în fiecare an pea
ce» care — aflați în Va
lea Jiului sau alt colț de 
țară — vor păstra peren a- 
nii copilăriei, muncii și îm
plinirilor din viața lor și a 
orașului ai cărui fii sînt.

Emoționantă și plină de 
seninifit ații a fost intrarea 
în sală a pionierilor. A- 
ceste mlădițe ala primă
verii națiunii, cei care au 
nevoie de liniște și pace în 
liime, au dăruit cu multă 
dragoste fiilor Petrilei flo- 
rile recunoștinței lor pen
tru bogata activitate pusă 
în slujba progresului pa
triei, a localității lor 
baștină. Festivități 
dicate acestei zile a 
ilor Petrilei au continuat 
prin vizita, de documen
tare la mina Lonea și 
apoi ta casă de odihnă 
Voievodul. Din inimile ce
lor prezent! au răsunat 
«înduri de noi împliniri 
pentru oiasul minei ilor, 
Petrila, cu tradiționala u- 

. rare „Noroc bun eu sănă
tate .si din nou în 1987 la 
fiii Petrilei".

T. RUSU

(Urmare din pag. I) lănești și din alte zone ale 
țării. Au evoluat taraful 
reunit al Văii Jiului, an
samblul folcloric „Pai în- 
gul“ al Văii Jiului (core
grafia: Nicolae Zablău), un 
ansamblu la înființarea că- 

Adrian ruia a contribuit și 
Pavel, 

ia 
și preparatorul 

îmbră- 
costume 
„culoâ- 

manifestări.

(Urmare din pag. I)

devotamentul lor — 
meni care știu în 
moment să-și 
tăria — sînt astăzi perso
najele filmelor pe care 
biheclubul „Amafilm" ni 
Ie propune cu fiecare nou 
sc-urtmetraj.

Vineri și srmbătă 
fost la sărbătoarea lor 
vcmtă un jubileu al arte
lor vizuale. Expo^jțla fo
to, care, prin participare 
și calitate, s-a ridicat Ia 
nivelul saloanelor; națio
nale, concursul filmului de 
ficțiune — de asemenea, 
fa nivelul celor mai fru
moase manifestări națio
nale, expoziția de „ex librîs" 
concursul de diasonuri și 

. djaporame, unde- imagini
le se îngemănează cu su-

oa- 
orice 

facă da-

am 
de-

de 
de-
fi-

. Petru Sporea, Ioan Puian 
(deputat la Jieț), 
tprii 
Bîtcan, 
la I.M.
Vașilică
Boantă și Dorel 
Ionel Paraschiv de 
I.U.M.P.
Gheorgbe Danciu, 
câți în frumoase 
populare, au dat 
re" acestei
La zona de agrement s-a 
desfășurat o acțiune emo
ționantă'; ajunsă la ediția 
a IlI-a — „Memorialul 
folcloric Gicu Popa" 
un spectacol folcloric o- 
rnagial dedicat dascălului, 
dirijorului și omului 
bine care a condus, 
de zile, zeci și zeci de for
mații artistice din Valea 
Jiului, purtîndu-le pe cul
mile, artei de creație și de 
interpretare. Despre cel 
omagiat au vorbit Geo 
Bucur și George Negra- 
ru, colaboratori și prieteni 
apropiați ai- fostului pro
fesor și .animator cultural.

Spectacolul a cuprihs 
f prelucrări folclorice rea
lizate cu ani în urmă de 
profesorul Gicu Popa, 
eîntecc și dansuri m-jinîr-

Doru Matei,
Iulian Duma, 

Lonea, 
durea,

niunci-
Ioan 

, de 
elevii

cel
so- 

Vul-

de 
ani

omagiat, taraful și 
liștii. cluburilor din 
can, Lonea și Petrila, 
grupul vocal ai. căminului 
cultural
Maria 
•Stănoi, 
Nicolae
Stănoi, Aurora
Gabriela Marian.
tin Baboo și Nicolae -Agă- 
leanu. Punctul de atrac
ție al memorialului a fost 
apariția fluierașilor din 
orașul Petrila,, formație 
înființată de profesorul 
Gicu Popa în 1954, cînd 
a obținut locul I pețară. 
Cornel Dobre, Nicolae Po
pa, Nicolae Teleangă, Mi
hail Dobre, Dumitru Că
lina, Nicolae durea, Ioan 
Puian, Pătalucă Sporea, 
Dumitru Grunță, Dumitru 
Nazar»', loan Nicolae, sînt 
doar cîțiva dintre ; minu
nății fluierași din Jieț, 
Cirnpa sau Taia, care au 
încântat sutele de specta
tori intr-un „recita! 
aproape 4 ore.

din Jieț, 
Popeșcu» 
Tamara

Florea,

soliștii
Cecilia 
Blozva, 

Gabriela 
Răscolean, 

V.'den-

de

— Este singura cauză a 
nerealizărilor din luna mai?

— Nu ! Asta nu o putem 
afirma și tocmai de aceea 
ana. specificat . că . acel 
calcul pe. care l-am făcut 
este doar un calcul și ni
mic mai 
probleme 
într-un abataj 
Am traversat o zonă ste
rilă la care s-aU adăugat și 
lipsuri organizatorice. Cam 
50 la sută din nerealizări 
se dator'esc tectonicii 
50 la sută lipsei de 
ganizare. 
minus ce 
tone. In 
am : făcut 
ml pe zi 
era prevăzut în programul 
întocmit. Prin 
drganțzatorice luate 
ceste zile și sectorul 
îșj va îmbunătăți 
Un alt necaz ana 
sectorul VII unde 
complex CMA 5H, 
mare înălțime, am 
ceptat două falii cu o am
plitudine de 8 m. Au fost 
necesare, lucrări suplimen
tare, schimbări de tehno
logie care au condus Ia 
diminuarea productivită
ții muncii și, bineînțeles, 
a producției de cărbune 
extras. -

mult. Am avut 
Ia sectorul III 

mecanizat.

și

Șectorul am 
depășește 12 000 
abatajul amintit 
avansări de 0,2 

în loc de 0,6 cît

măsurile 
în a- 

III 
situația, 
avut la 

cu un 
deci de 

iriter-

ca și unele utilaje, ca de 
exemplu TR-urHe și pie
sele de schimb să fie de 
o calitate mult îmbunătă
țită. Altfel apar des de
fecțiuni electromecanice. 
Jumătate le puteam pre
veni prin acțiuni pre
ventive de întreținere șl 
revizuire a utilajului, dar , 
nu putem face toată ziua 
doar astfel 
Trebuie să 
Or, cu un 
TR 7 care 
schimbăm, 
carcasa,' 
funcționare și este 
rantat pentru 4 ani, 
putem realiza mare lucru. 
Și un asemenea angre
naj. exagerind puțin, este 
cît o combină și nu-i de
loc ușor să-1 schimbi ra- 
pid.... ăă ș

de operațiuni, 
dăm cărbune, 
angrenaj 
trebuie 
că s-a fisurat 

după 3 luni

de 
să-l

de 
ga- 
nu

Jubileul artelor vizuale
netul, comunicînd prin- 
tr-o nouă și vibrantă stare 
afectivă, idei pline de u- 
manis'm, expoziția colecti
vă de pieturm și gravură 
a membrilor cercului „Pa
leta" — toate acestea au 
făcut ca jubileul „Ama- 
film" să devină jubileul u-. 
nei adinei tradiții creatoa
re a minerilor Văii Jiului.

„Flori de mai", săptăinî- 
na cultural-educativă , s-a 
încheiat. Deasupra tutu
ror. momentelor rămîne în
să acest jubileu al artelor 
vizuale pentru care am 
simțit Ia Lupeni o dragos
te adîneă. Nu intîmplător, 
criticul cinematografic, 
Valerian Sava, redactor la

„Cinema", meni- 
iuriului, declara 

festivalului: 
totul 

centru 
intensă

revista 
bru al 
la încheierea
„Este un lueru cu 
lăudabil ca într-un 
muncitoresc eu 
contribuție la dezvoltarea 
economică a țării, viața 
euîturăiă la rîndul ei să 
atingă un nivel republi
can, prin ealitate, prin 

. larga participare a artiști
lor amatori. Săptămînă 
culturală „Flori de »nai*‘, 
acest festival al cineclu- 
burilor și Salonul de artă 
fotografică constituie e- 
lemente de mare valoare și 
originalitate. Aș vrea să 
subliniez că lucrările pre
zentate atît în expoziția

foto cît și în concursul ci- 
neclubui ilor fac dovada 
talentului, capacității cre
atoare . a realizatorilor, fi
ind capabile să stîrneas- 
că interesul, să contribuie 
la educarea maselor. „A- 
mafilm" este unul dintre 
cineeluburile cu activita
te îndelungată din țață. 
El reapare cu acest prilej 
în prim-plan. Concursul a 
reliefat largile . posibilități 
ale creatorilor, imaginația 
ardentă, inspirația din re
alitate, 'Spiritul novator al 
cineaștilor amatori. Am
asistat fără îndoială la

. manifestări, cu o contribu- 
. ție deosebită la dezvolta

rea pe mai departe â 
filmului și artei fotogra
fice la nivel național".

— Sînteți o mină me
canizată...

— Doream să ajung și 
la această . problemă. Me
canizarea este cea mai 
importantă cale de spori
re a productivității mun
cii, de' creștere a producți
ei de c’ârbttne extras șt o 
folosim din plin. Dorim în
să este absolut necesar

Tovarășe 
este totuși 

realizării

director, 
perspec- 

sarcinilor de
care
(iva 
plan ?

Fără să insist, fără să 
amănunte spun că în 
ce ne privește 

măsurile

dau 
ceea 
țuat 
pentru" creșterea 
în cărbune, pentru 
bunătățirea 
muncii, 
locurilor de muncă și a- 
sigurarea asistenței tehni
ce. '

Pentru a diminua efec
tele negative ale tectoni
cii cu care ne confruntăm 
am pus și vom pune în 
funcțiune capacități de 
producție suplimentare.

In concluzie, ne vom 
redresa activitatea de' ex
tracție și ne>vdin îndepli
ni integral prevederile 

de plan stabilite.

am 
necesare 
plasării 

îm- 
organizării 

ă aprovizionării

Preluarea contractelor
(Urmare din pag. I)

O mai activă prezență a beneficiarului!
puțin de șase săptămîni(Urmare din pag. I)

tul de cărbune brut, gos
podăria de reactivi, depo- 

.....................................t de 
se află în 

de execuție, 
tot ce e nc- 

a preda la 
de.............con-

tsigu-

altul de turte, stația 
filtre — presă, sc afli 
diferite faze 
Dispunem de 
cesar pentru 
timp partea 
strueție, pentru a 
ra frontul de montaj. 
Dar, în actuală etapă, fina
lă, a lucrărilor, solicităm 
beneficiarului și proiec- 
tanților să fie zi de zi a- 
lături de noi, pentru a rr- 
zolva cu mai multă opera- 
tivitate numeroasele pro
bleme cu care ne confrun
tăm**. ' "

Analiza stadiului de e- 
Xecuție ă lucrărilor de 
construcții și montaje pu
ne in evidență că solicita
rea șefului de brigadă este 
de mare actualitate 
cum, cînd au rămas

pînă la termenul de pune
re în funcțiune a primei 
linii de preparare.
fluxul 
itoarei preparații 
stată râmîneri 
lucrări care 
ză începerea 
de 1 
rămîneri 
grafic la 
instalația 
filtrare a _ 
precum și la cea de filtre 
presă. De cîtva timp au. 
încetat lucrările de echi
pare a stației de 110/6 ki- 
iovolți de care depinde 
asigurarea alimentării, in- 
stațîilor cu energie elec
trică.. Sînt în întîrziere și 
lucrările la instalația de 
evacuare a sterilului.

In ceea ce privește mon
tajele, după cuin am a- 
flat de Ia ing. Octavian 
Goguță, șeful brigăzii de

eon-
tehnologic al 

se 
în urmă la 
condiționea- 

procesului 
preparare. Se constată 

în urmă față de 
lucrările de la 
de captare - și 
apei industriale,

instalații și montaje Uri
cani a Antreprizei de mon
taje industriale Cluj-
Napoca, deși unele insta
lații sînt montate deja, apte 
pentru probări tehnologi
ce,, la altele șe înregistrea
ză mari rămîneri în urmă. 
Astfel, la instalația de 
spălătorie și flotație, 80 la 
sută din utilaje sînt mon
tate.
unor pompe, a 
de rezonanță, a 
flantei. de care 
direct începerea 
lui de preparare.

In același timp, însă, 
448 de tone de utilaje, în 
valoare de peste 29 mi
lioane lei se mai află în 
stoc, în așteptarea asigu
rării frontului de montaj!

Evident că această si
tuație impune p prezență 
mai activă a beneficiarului. 
După cum am constatat, 
pe șantierul preparației

sînt repartizați de 
beneficiar doar doi 
riginți ce șantier 
partea de construcție

REZERVOR. Au înce
put, la Petrila, lucrările de 

■■ construire a unui rezervor 
de apă, de mare capacita
te. EI este destinat; îmbu
nătățirii alimentarii blocu
rilor din centrul civic al 
orașului (S.B.)

FLORI. După cum ne 
informează tovarășa Eli- 
sabeta Codea, șefa serei 
<le flori, a I.G.C.L., pînă 
în prezent au fost plan-

Dar întîrzie livrarea 
ciururilor 

turbosu- 
depinde 
procesu-

către 
di- 

pentru 
a 

iuerăriț: »' și un inginer e- 
lectromecanie pentru mon
taje. ceea ce e mai puțin 
decît se cete în actualul 
stadiu al Construcției pre- 
parației. Or, prezența be
neficiarului, a proieetaților 
este impusă de urmărirea 
J iguroasă, pas cu pas a 
construcției și montajelor 
pe întregul flux tehno
logic, pentru a asigura 
toate condițiile tehnice de 
punere în funcțiune. Este 
vorba, de asemenea, de 
deconservarea și rodarea 
utilajelor, de 
unor îrțstalații. 
și de formarea 
Iul ui tehnic de 
te, de care depinde, 
mod esențial,

verificarea 
complexe 
persona- 

speciălita- 
în 

începerea 
probelor tehnologice ale , 
primei linii de preparare.

Intr-adcvăr, și produ
cătorii pe care i-am întîinit 
la bază s-au declarat 
țumiți de modul în 
se face preluarea 
male lor contractate. 

..exemplu, Nicolae. AJbes- 
cu . a predat 3 miei. Petru 
Drăghici, muncitor la U.E. 
Paroșeni a predat în a- 
ceeași zi 20 kg brînză de 

: Oaie și un miel. Prcxlucă-
- totul Nicolae Pirvulcscu,
- din Paroșeni, în vîrstă de 
î 73 ani venise să predea un 
i miel cotractat. Aflăm că, 
, de Ia începutul anului, a

predat deja 400 litri lapte 
de vacă. C. * — -
animalelor Și

: animaliere
- predate la fondul 

lizăt al statului, 'este 
chitată, pe Ioc, de către 
Coopeiatjva de credit din 
Vulcan. De fapt, comisia 
de preluare este alcătuită 
dintr-un lucrător al Con
siliului popular, organul 
plătitor, recepționerii :de 
la Centrul de contractări 
și industrializare a căr
nii și; în mod obligatoriu, 
reprezentanți ai circum-

E-
Al- 

ș:i

inui- 
care 
an»-

Spre

Contravaloarea 
produselor 

contractate și 
eentra-

a-

șeripției veterinare, 
rau prezente Viorica 
besc, tehnician agricol

medicul veterinar Maria 
Lado, de la circumscripția 
veterinară Vulcan.1

_ Concomitent cu ac
tivitatea de .preluare 
ne spune medicul Marja 
Lado — efectuăm un con
trol riguros al gestație! a- 
nimalelor, depistăm even
tualele afecțiuni. Este Un 
control clinic riguros; du
pă care eliberăm certifi
catele de transport pentru 
animalele preluate. De a- 
stmicnea, pentru activita
tea de contractări și pre
luări, la Vulcân funcțio
nează eu rezultate bune o 
buză volantă săptămina- 
lă. - / _

Aflăm că s-au obținut 
rezultate bune Ia predarea 
bovinelor (50 tone), lapte 

-de vacă și lapte de oaie.
Se fac. efbrturi pentru 
predarea integrală a 
mieilor, deși este destul 

de greu, producătorii focu- 
iesc în zone dispersate, de
parte de oraș. Oricum, ac
tivitatea de preluări este 
privită: și !a Vulcan eu 
responsabilitate. Sînt lua
te toate măsurile pentru ca 
preluările să se desfășoa
re în cele mai bune con
diții, .fiind o activitate de 
mare importanță econo
mică. : ' ' ’

tate, în spațiile verzi ale 
municipiului, peste 20 000 
de flori. Pînă la toamnă, 
din răsadnițele serei vor 
fi livrate, în total, pentru 
zestrea de frumos a 
lităților Văii Jiului, 
mil on de flori.

RĂCORITOARE.
Vulcan s-au finalizat 
crăiile de amenajare 
dotare a unei noi unități 

. aparținînd industriei mici.
Este voba despre o unita
te de produc-Jre a răcori
toarelor, cu o capacitate 
zilnică de 3 000 de sticle. 
(M.B.)

loca- 
un

La 
lu- 

si

TEATRU. Tinerii 
ai- Teatrului de stat „Va
lea Jiului" se vor întîlni, 
în această săptămînă, cu 
tinerii spectatori. Va avea 
loc, cu acest prilej, o dez
batere pe marginea feno
menului teatral contem
poran, urmată de viziona
rea piesei „Valiza cu
fluturi*' de Iosif Naghiu. 
(Al.H.)

COLUMBOFILA. Pose
sorul porumbelului înma
triculat cu numărul 34/ 
4677 se poate prezenta 
la redacție, pentru a pri
mi inelul respectiv, pier-

actori dut de delicatul zburător, lumii", susținut de micii 
(MB.) : ... : . ..1 artiști amatori de la grădi-

GIMN.ASTICA. Astăzi; nițele, școlile generale și de 
de la ora 10, Casa d? la Casa pionierilor și șoi* 
eullură a sindicatelor din 
Petroșani- va găzdui faza 
municipală a concursului 
de gimnastică pentru pre
școlari. Participă cele șase 
echipe, cîștigătoare ale fa
zelor pe localități.

SPECTACOL. Tot la ca
sa de cultură, în sala ma
re, începînd de lă ora 11, 
va putea fi vizionat un 
spectacol muzical literar 
coregrafic sub genericul 
„Floare pentru toți Copiii

Petro-milor patriei din 
șani. (M.B.)

AMENAJARE, 
turistic, amplasat 
unde. se termină 
carosabil și începe urcușul 
spre cabana Bufa, res
pectiv spre mirificele înăl
țimi ale Retezatului, a 
lost amenajat de un ini
mos grup de alpiniști din 
Urieani, membri ai cercu
lui speoalpin „Retezatul". 
Pe locul popasului cunos-

Popasul 
în locul 
drumul

cut sub denumirea „La 
Beci**, a fost amenajată o 
vatră de foc, în jur cil 
mese și bănci, precum și 
un afișier specific montan, 
pe care membrii
au
geografică a împrejurimir 
lor. (T.D.)

cercului
și afișat o prezentare

Rulirică realizată de '
C.T. DIACONU

I

I



MARȚI, 27 MAI 1986 Steagul roșu 3
44

SPORT - SPORT j SPORT SPORT SPORT SPORT |

Toma, al 12-lea... coechipier al învingătorilor
MINERUL CAVNIC —

JIUL PETROȘANI: 2—0'
(0—0). Gazdele s-au do
vedit de-a dreptul inospi
taliere, atît în teren, cît 
și în afara lui. Gazonul, 
înțesat cU groții și bălți, 
cu spațiul regulamentar 
minim, a afectat jocul li
derului, pe prim plan au 
trecut performanțele de hi- 
droacrobatică, în defavoa
rea tehnicii. Pe contra
atac Vancea și Lăsconi au 
fost „secerați" metodic, 
stlb privirile îngăduitoa
re ale tușierilor, aceeași 
soartă au avut-o și mij
locașii care ău „îndrăznit" 
să intre în terenul advers. 
Echilibrul a fost păstrat 
totuși timp dc o oră, fi
indcă centrările la înălți
me și șuturile de la dis
tanță ale minerilor au fost 
ușor de interceptat sau 
de parat de elasticul dis- 
pdzitiv ofensiv al Jiului. Din 
păcate însă, la o fază fixă 
prin min. 60, o lovitură de 
corner, executată de Sitar, 
de pe aripa stîngă, Toma 
a ezitat, „paralizînd" și 
reacția lui Stana: liber,
din careul mare, Catană 
a proiectat, cu capul, balo
nul în colțul scurt: 
Reacția Jiului, dată 
amenințarea poziției 
a fost firească 
potențialului ofensiv, 
introducerea lui 

1—0. 
fiind 
sale, 

mărirea

Ion VULPE

Printre jucători, Vancea — un permanent 
Foto : Ștefan CIMPEAN

tehnice
Reșița 
7—3,
1—9,

pericol pentru poarta

în 
fund, 

ba
lm a 
To-

în locul lui Lăsconi, ac
cidentat. La poarta mine
rilor s-au consumat mai 
multe faze periculoase, în
tre autorii unor șuturi pu
ternice s-au numărat Mul- 
țescu, Stana, Florescu, mul
te din combinațiile Jiului 
■au fost stopate însă pe mo
tiv de ofsaid.

Soarta partidei avea să 
se decidă în min. 75, Flo
rescu s-a complicat 
preajma liniei de 
Tașnadi a recuperat 
Ionul, la centrarea 
intervenit defectuos 
ma și... 2—0. Zarurile, fu
seseră aruncate, deși Pa- 
chițeanu, înlocuitorul liți 
Dosan, a avut posibilitatea 
să reducă din handicap, 
dar Raț a s'alvat in extre
mis.

In consecință, Jiul ș-a 
întors de la Cavnic cu 
patru jucători accidentați: 
Lăsconi, Merlă, V. Popa 
și Dosan, măi mult „vio
lentul" Băluță a primit un 
cartonaș galben. Insuc
cesul liderului are Ia bază 
nu atît prestațiile jucăto
rilor de cîmp, cît inexac
titățile flagrante ale por
tarului Toma, care (ca și 
colegul său de post, I ro
mân, la Strungul'. Arad) 
a frustrat echipa i 
zultat meritoriu. 

re sînt obligați să înfrun
te acroșa jele, loviturile ad
versarilor, iar „senatorii" 
dintre buturi, fie datorită 
antrenamentelor superfici
ale, fie datorită neatenți
ei, spulberă cu nonșalanță 
speranțele tuturor ?

Infrîngerea de la ' Cav
nic nu trebuie să demobi
lizeze. Dimpotrivă, . a

FOTBAL, DIVIZIA B

pre- 
urmează 
consecu- 

C.I.L.

cum, pe ultima turnantă, 
fotbaliștii din Petroșani 
au obligația să-și stringă 
rîndurile. Intr-adevăr, pro
gramul Jiului e mai dificil 
decîț al F.C. Maramureș, 
totuși în „clasamentul a- 
deviuului" zestrea sa e 
mai consistentă. După în- 
tîlnirile de acasă, cu în
frățirea Oradea și Metalul 
Bocșa, care trebuie 
gătite exemplar, 
două expediții 
live în Nord, la
Sighet și Gloria Bistrița, 
de unde trebuie să rezul
te puncte !

JIUL: Toma — Flores
cu, Merlă, V. Popa, Stana 
— Mulțescu, Szekelv, Do- 
san (Pachițeanu) — Bălu
ță, Vancea, Lăsconi (Să-, 
lăgean).

Cu gîndul la... divizia C
MINERUL I,UPENI — 

ARMATURA ZALAIJ 1—2 
(0—1). Retrogradată, prac
tic și teoretic, echipa din 
Lupeni își leagă acum toa
te speranțele de 
natul diviziei C, 
1986—1987. După 
de. slabă factură 
cele două puncte 
calea... Zalăului pe 

eampio- 
ediția... 

un joc
tehnică, 

au luat 
un

pre
care 

și 
trebui 

fotbalul.

drum prea., sinuos, 
sărat eu „mijloace" 
sînt străine de etica 
fair-play-ul ce ar .1 
să caracterizeze 
Gazdele au însă o singu
ră scuză: cu gîndul la o 
bună reprezentare în cam
pionatul viitor, au trecut 
la o întinerire masivă a 
lotului, titularizînd cîțiva 
tineri proveniți de la echi
pa de juniori.

Nume ca Ungureanu, Te
reche, Bățălan, Păuna, 
Bejan, Suciu, pot să aducă 
în viitor satisfacțiile do
rite. de iubitorii fotbalu
lui din Lupeni ai căror cei 
circa 500—*600 de repre
zentanți au asistat dumi
nică la o nouă înfrîngere 
pe teren propriu.

Scorul a fost deschis în 
minutul 20 de Ciobanu care

Confirmînd așteptările, 
de lupte libere 

Petrila s-a impus în 
patrulaterul speranțelor 
olimpice, disputat, dumi
nica trecută, la Reșița. Dar 
iată rezultatele 
înregistrate: C.S.M.

Voința Lugoj 
Voința Lugoj — Jiul 
Forestierul Tg. Jiu

Jiul 
ța 6—4, Vo- 

Forestierul 
Cei mai buni

dintre petrileni s-au dove
dit a fi: loan Ailincăi (52 
kg), Al. Stanciu (57), Ioan 
Doros (62), Al. Butuza (74), 
Romulus Săpînțan (82) și 
Eugen Toth (130) învingă
tori pe linie, dar merită 
subliniată și priceperea 

a profitat de culoarul „lă
sat" liber între fundașii e- 
chipeij gazdă. Aceasta, du
pă ce, în prealabil,, două 

. faze „fierbinți" realizate de 
Bejean și Suciu, puteau adu
ce golul pentru Minerul. Lip
sa de experiență a tineri
lor jucători ai Minerului, 
impiecizia celor cu „state 
de serviciu" , și în A, nu 
numai că le-au anulat 
șansele, dar au dus și Ia 
majorarea scorului în 
min. 74: Diiia trimite ne
atent spre Marton, inter
ceptează Predean și... 0—2.

Gazdele vor marca, to
tuși, în min. 86 (Voicu — 
lob peste portarul Ghete) 
dar ei nu vor reuși să 
șteargă impresia penibilă. 
Jă.șată. In apostrofările pu
blicului, la adresa 
au adus echipa în 
situație neplăcută, 
cheie o partidă 
de oaspeți și 
ră greșeală 
bucure.șțean Dragoș 
dorescu 
gen Mustață 
— Ia linie.

celor ce 
această 
se în- 

dominată
arbitrată fa
de . trio-ul

Too
ls centru, Ru

și Hie Viorel

MINERUL 
•U ngureanu, 
Tereche - 
(din mîn 
-- Suciu (din min. 84 Mu- 
șat), Bejean, Păuna, Col- 
eeag.

Marton —
Voicu, Dina, 

- Bățălan, Muia 
. 72 ' Postelnicii)

Alexandru TĂTAR

Lupte libere
antrenorului Costică Mar- 
maliuc de a alcătui .forma
ția în funcție de adver
sari.

Cumulînd 28 de puncte, 
■după trei etape, Jiul Pe
trila se află pe primul loc 
în seria a 111-a, la egali
tate cu U.M. Timișoara. 
Fruntașele clasamentului 
au deci asigurată califica
rea pentru iriterscrii, to
tuși, ultima etapă, la 
L.AI. Timișoara (unde mai 
participă C.S.M. Caran
sebeș și Forestierul Tg. 
Jiu) va decide ordinea fi
nală și viitorii adversari, 
iată de ce luptătorii din 
I’etiila sint hotărîți să-și

Box
MINERUL VULCAN — 

MINERUL MĂTĂSARI 
10—2. „Rara a vis" între 
sporturile Văii Jiului, bo
xul, reprezentat prin sec
țiile asociațiilor sportive 
miniere din Petrila, Vul
can și Lupeni, are puține 
prilejuri de confruntare cu 
grupările sportive din 
alte județe. Totuși iubitori ai 
sportului cu mănuși există 
mulți, dovadă sala arhi
plină din Vulcan, în după- 
amiaza zilei de vineri, cînd 
garnitura locală, antrena
tă de inimosul Eugen Din
ța, a surprins plăcut, siir- 

isînd 1 >.i iț n n >
din Mătăsari (Gorj): 10—2. 
Rezultate tehnice — 35
Kg: V. Zahăria (primii vor 
fi trecuți pugiliștii gazde
lor) b.p. (4 -1). M. Bugs; 
45 kg.: Claudiu Beleț
b.ab rep. I Al. Moga; 48 
kg: C. Bosînceanu -b.p. 
(3—2)'FI. Iluteanu; 51 kg: 
I. Farca'ș b.p. (4—1), M. 
Gheorghiță; 54 leg: T. Sza
bo b.p. (3 -2) O. Buga ; 
57 kg: G. Ferenczi b p. 
(4—1) C. Mareu; 60 kg: G. 
Caracioni b.p. (3—2) D. 
Mătăsaru; 63,5 kg: V. Cre
ții b.p. (4—1) I. Ungurea
nu; 71 kg: St. Crăciun b.p. 
(4—1) M. Toma; 81 kg: I. 
Tudor p.p. Șt. Suciu. In 
confruntarea vedetă, eam- 
pionul de zonă Sebastian 
Fotache l-a întîlnit pe vi- 
eecampionui național din 
anul 1982 Tudor Jumunga 
(Mătăsari), în fața căruia a 
cedat cu 1- 4. (J. Stoenescu)

îmbogățească zestrea de 
ow'rie

* Refăcut după acciden
tul ; suferit Ia recentele 
Europene dc la Atena, A- 
ron Cîndea. reprezentan
tul Jiului Petrila, a fost 
rechemat în lotul. național 
de seniori, ca titular al 
categoriei de 68 kg, la 
lupte libere. In aceste 
zile, sportivul din Valea 
Jiuilîi a fost invitat să 
participe la un turneip in
ternațional în R.S.F. Iu- 
goslavia, competiție me
nită „să ia pulsul" pregă
tirilor pentru mondialele 
din toamnă, ce vor fi găz
duite, ca și în anul trecut, 
de capitala Ungariei. (LV.)

FOTBAL, DIVIZIA C

Victorie, spectacol și speranțe
MINERUL PAROȘENI 

— C.F.R. VICTORIA CA
RANSEBEȘ 5—0 (2—0).
După ti adiționalul sfert 
de oră... al tatonărilor, mi
nerii s-au decis să pără
sească jocul pozițional ste
ril, în favoarea pătrunde
rilor în viteză, cu derutan
te un-doi-uri. Primul gol 
(min. 16) are ca punct de 
pornire incursiunea lui 
Băltaru, pe aripa stingă, 
centrarea sa fiind deviată 
de Cristea în unghiul lung. 
Abia repusă mingea la 
centru, Gelu Bîrsan a re
cuperat-o și după ce a 
croșetat doi adversari, a 
șutat-o în același colț sting 
al ezitantului Țibulca : 
2—0. Fazele dinamice, pur
tate pe aripi de Băltaru și 
llcnzel, cu contribuția in
terilor Lăzăroiu și Matu
la, au fost apoi irosite', în 
careul mare al ceferiștilor, 
întrucît s-au preferat, în 
poziție favorabilă de șut, 
driblingurile inutile ori 
combinațiile înapoi.

După pauză, după ace
lași scenariu, liderul ..de 
detașează. In min. 60 la 
o lovitură liberă, „zidul" 
Victoriei s-a plasat gre
șit, I-Ienzel a preluat ba
lonul, apoi l-a șutat pe lîn-.

gă ultimul apărător: 3—0, 
după care a fost chemat pe 
banca de rezerve... Peste 
patru minute, după o sui
tă de fente, cărora i-au 
căzut victimă și Țibulca, 
Lăzăroiu a mărit handi
capul. Ofensiva dezlănțu
ită a gazdelor, care a mai 
avut la activ trei șuturi în 
transversală (Matula, Lă
zăroiu și Cristea), pecetlu
iește scorul în min. 83; 
din „transversala" lui Cris
tea, balonul a fost reluat 
cu capul de Matula, rn 
stînga debusolatului Ți- 
bnlea : 5—0. Victorie fără 
tăgadă, în fața căreia 
s-a înclinat și... Victoria;, 
au îneîntat suita de pase 
a compartimentului o- 

‘fensiv, intervențiile pre
cise în apărare și „dialo
gul" extremelor cu ad
versarii. Așadar, există 
speranțe certe că Minerul 
Paroșeni va rămîpe în 
fruntea plutonului seriei 
a VIII-a și pe linia de so
sire a returului.

MINERUL: Crecan —
Doderjciu (Ispir), Leleșan, 
llădărean, Rusu — (». Bîr
san, Cristea — llenzel 
(Neiconi), Lăzăroiu, Matu
la, Băltaru.

Sever MOI AN

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATE 'TEHNICE: F.C. Maramureș 

Unirea Alba lulia 4-1, Metalul Bocșa — C.l.L. Si
ghet 2—0, Mecanica Orăștie — înfrățirea Oradea 
3—2, Minerul Cavnic — Jiul Petroșani 2—0, Gloria 
Bistrița — Mureșul Deva 4—0. C.S.M. Reșița —
Strungul Arad 2—1, C.S. U.T. Arad ■— Aurul Brad 
1—0, Olimpia Satu Mare — C.F.R. Timișoara
0—1 (!?), Minerul Lupeni ... Armătura Zalău 1—2.

CLASA M E N T U L
1. Jiul Petroșani 28 19 4 5 56—22 42
2. F.C. Maramureș 28 16 8 4 53—22 40
3. Gloria Bistrița 28 15 6 7 58—21 36
4. C.S. U.T. Arad 28 15 1 12 42—36 31
5. Olimpia S. Mare 28 12 4 12 45—33 28
6. C.S.M. Reșița 28 10 7 11 34—29 27
7. Aurul Brad 28 12 3 13 27—33 27
8. C.l.L. Sighet 28 12 3 13 33—40 27
9. Metalul Bocșa 28 , 11 .5 12 . 40—49 27

10. Strungul Arad 28 10 6 12 43—42 26
11. Minerul Cavnic 28 12 2 14 . 39—42 26
12. C.F.R. Timișoara 28 11 4 13 31—35 26
13. Mecanica Orăștie 28 10 6 12 41—17 26
14. Mureșul Deva 28 13 0 15 31—49 26
15. Armătura Zalău 28 10 5 13 ' 26—47 25
16. înfrățirea Oradea 28 9 6 1.3 .26—35 24
17. Unirea A. lulia 23 11 1 16. 41—53 23
18. Minerul Lupeni 28 6 5 16 17—45 17

ETAPA A XXIX-A : C.l.L. Sigh et ... Gloria iBis-
trița. Unirea Alba lulia - Mecanica Orăștie, Strun
gul Arad -- Minei ul Cuvnic, C.F.R. Timișoara — 
C.S. U.T. Arad, C.S.M. Reșița —- Olimpia Satu 
Mare, Minerul I.U|ieni Metalul Bocșa, F.C. Ma
ramureș Mimeșui D. va, Armătura Zalău — Au
rul Brad, JnT Petroșani -- Înfrățirea Oradea.

—

DIVIZIA C, SERIA A VIII-A
REZULTATE TEHNICE: Unirea Sînnieolau Ma-

re — C.S.M, Lugoj 2—1 , U.M. Timișoara — Mine-
rul CerteJ 5—0, Minerul Paroșeni - (C.F.R. Victoria
Ca:ransebeș 5—0, Rapid Arad — Unirea Tomnatie
5— 0, Șoimii Lipova — Obilici Sînmartinu Sîrbesc
2— 2, C.F.R. Simeria — Strungul Chișineu Criș
1 —0, C.S.M. Caransebeș - D; i eia O)■ăștie 1--o,
Mi)□erul-Știința Vulcan — Victorii1 c «ilari 3—1.

CLAS /V ME N T u L

1. Minerul Paroșeni 25 14 3 8 53—25 45
o. Rapid Arad 25 14 1 10 51—27 43
3. U.M. Timișoara . • 25 13 4 8 43—29 43
4. C.S.M. Lugoj 25 13 2 10 . 36—27 41
5. Șoimii Lipova 25 13 2- 10 46—43 41
6. Minerul-Știința Vulcan 25 12 4 9 36—25 48
7. Unirea Tomnatic 25 12 3 10 44-32 .39
8. Obilici Ș. Șîrtesc 25 11 3 11 47—31 36
9. Victoria Călan ■ 25 11 3 11 25—39 36

10. Strungul Chișineu 25 11 2 12 30-J32 35
11. C.F.R. Simeria 25. 11 1 13 31—45 34
12. C.S.M. Caransebeș 25 10 3 12 23—35 33.
13. Unirea S. Mare 25 9 2 14 34—44 29
14. C.F.R. Victoria 25 9 s 14 28—46 29
15. Minerul Certej 25 9 2 14 27—48 29
16. Dacia Orăștie 25 8 3 14 25—50 27

ETAPA A 26-,A : Unirea Tomnatic — U.M. Ti
mișoara, Unirea ■Sî-nnicolau Mare — Dacia Orăștie, 
Obifici Sînmartinu Sirbesc — Rapid Arad, Strun
gul Chișineu Criș — -Victoria Călări, Minerul Certej 
— C.S.M. Cm’.mrebeș, C.F.R. Vntoiia Caransebeș — 
< .S.M. Lugoj. Minerul Paroșeni Minerul Știința- 
Vulcan, C.F.R. Simeria ■ Șoimii Lipova.
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C O M U N I C A T21 le și 
suma

VSemnarea acordului de colaborare
îculturală dintre U.R.S.S. și China

China Nouă. Documentul 
prevede colaborarea păr
ților în domeniile științei, 
educației, artelor, sportului, 
presei.

4 Realități social-economice din 
de dezvoltarein curs

• MOSCOVA 26 (Agerpres). 
La Moscova a fost semnat 
acordul de colaborare cul
turală dintre U.R.S.S. și 
jR.P. Chineză pe anii 1986 
—1987, transmite' agenția

Succese ale economiei 
din R.P.

ULAN BATOR 2ft (A- 
j gerpres). In cincinalul pre- 
Icedent, energeticienii mon

goli au realizat o îmbună
tățire considerabilă a a- 
provizionării economiei na
ționale cu energie elec
trică. In perioada respec
tivă, extracția de cărbune 
a crescut de 1,4 ori, iar 
producția de energie elec-

Mongola 
trică -- tie 1,9 ori. In 
tualul cincinal, se p 
nizează o creștere de 1,5 
ori a capacității termocen- 
tialelor existente prin re
construcția și extinderea lor. 
De asemenea, vor fi con
struite unități electroe- 
nergetice noi care vor 
racordate la sistemul 
nergetic național.

ac- 
preco-

ti 
e-

r Opoziție crescîndă față de continuarea cursei
-------------

ț WASHINGTON 26 (A-
gefpres). Pînă în prezent,

' - ' ----- din 109
pre-

■ înarmărilor nucleare

municipalitățile 
localități americane 
cum și adunările legisla
tive din 4 state au adoptat 
rezoluții prin care cer gu
vernului american să o-

i ■ ■

prească experiențele nu
cleare, relatează agențiile 
internaționale de presă. 
Observatorii subliniază că 
aceasta constituie expre
sia unei opoziții crescînde 
a electoratului american 
față de continuarea cursei 
înarmărilor nucleare.

Rezultatul alegerilor prezidențiale din Columbia
' zidențiale desfășurate du

minică în Columbia — in
formează agenția EFE.

BOGOTA 26 (Agerpres). 
■ Virgilio. Barco Vargas, can

didatul Partidului Libe
ral, a cîștigat alegerile pre

tari♦
Ministerul Resurselor Na

turale din Honduras preco
nizează desfășurarea unor 
intense activități în vede
rea sporirii producției și 
productivității în sectorul 
agricol — informează a- 
genția Hondpress. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, 
autoritățile honduriene, in 
colaborare cu Institutul 
interamerican de coope
rare pentru agricultură 
(IICA),' va pune în aplica
re cea de-a doua etapă a 
proiectului de cercetări în 
acest domeniu și a progra
mului de dezvoltare ă zo
nelor rurale din vestul 
țării, care urmează să fie 
finalizate spre 
lunii iulie. Se va 
atenție amenajării 
servării solurilor, 
rii semințelor și 
producției în zootehnie.

ft
Guvernul din Mali a a- 

probat trecerea la înfăp
tuirea unui program . na
țional de dezvoltare a zo
nelor rurale. Acesta pre
vede, între altele, construi
rea și consolidarea căilor 
de comunicație rutieră, ex
tinderea utilizării în agri
cultură a îngrășămintelor 
chimice și dotarea gospodă
riilor țărănești cu unelte 
și mașini agricole cu mai 
mare randament, la aceas
ta uimind ca statul să con
tribuie prin acordarea de

sfîr.șitul 
acorda 

și con- 
asigură- 
creșterii

împrumuturi convenabile 
.și alte stimulente.

Obiectivul de bază al 
unui asemenea program 
este dezvoltarea produc
ției în .sectorul agriculturii 
și acoperirea necesarului 
de bunuri alimentare al 
populației țării din pro
ducția proprie.

Peru dispune de peste 
15 milioane de hectare pă
șuni capabile să furnizeze 
hrana pentru cîteva mi
lioane capete de vite, ceea 
ce îi permite țării să de
vină un mare producător 
de carne în America La
tină — relatează agenția 
de presă peruană Andina, 
citind surse locale. Există 
întinse suprafețe de pă
șuni naturale în zonele de 
coastă, de podiș sau în 
Selva peruană, în care se 
pot crește atît animale 
specifice reliefului sud-a- 
merican, cît și rase străine 
ca Brahman, Gyr, Nellore, 
Hereford, Shorthorn și A- 
berdeen Angus.

In zonele andine, la pes
te 3300 m înălțime, există 
pășuni pentru creșterea 
oilor și caprelor. lâna și 
pieile astfel obținute pot 
deveni un important pro
dus de export peruan.

Pentru concretizarea a- 
cestor deziderate, guvernul 
peruan a adoptat recent 
programe speciale de dez
voltare.

In ultimele zile radio
activitatea aerului, apei 
și depunerilor la sol a 
marcat o scădere semnifi
cativă, cu evidentă ten
dință de a intra în Urni
tele normale ale radioacti
vității naturale. Legume-

memento
FILME

PETROȘANI — 7 
iembrie : Diligența ; 
n>rea: Fedos și fiii 
Parîngul : Trenul 
Kraljevo.

LONEA: Paloș 
paloș.

VULCAN 
nil: Șansa.

LUPENI — Cultural: 
Se întorc cocorii.

URICANI: întoarcerea 
lui Magelan.

No-
U- 

săi ;
de

fructele se pot con- 
în condiții normale. 

Supravegherea calității 
factorilor de mediu se va 
face în continuare prin 
rețeaua națională pentru 
controlul radioactivității 
mediului înconjurător.

contra

Luceafă-

N.R. Eventualele 
dificări intervenite 
programarea filmelor

■ mo- 
în 
a- 

parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

LUCRĂTORII de la mi
na de aur „Dalniaia" din 
Kolîma , au descoperit o 
pepită de aur în greutate 
de 50.') grame, relatează 
agenția TASS. Aceasta 
este cea mai mare pepită 
din cîte au fost găsite aici 
în ultimii zece ani.

UN TABLOU semnat de 
Claude Monet și intitulat 
„Gara din Argenteui 1 —
1872“ a fost vîndut la o

UN NUMĂR de șapte 
; alpiniști, aparținînd unei 

expediții elvețiene au a- 
tins, fără oxigen. vîrful 
Cho Oyu (8 201 m) din Hi
malaya. Doi alpiniști, un 
elvețian și un austriac, au ...._ .......... ................. ...
ajuns pe această culme, licitație organizată la Pa
la -5 mai. După succesul ris pentru suma de 2,2 mi
celor doi^ cinci membri ai lioane franci, i...P„_____
aceleiași expediții au esca
ladat muntele pînă în vîrf, 
între 10 și 16 mai, 3 
lipsiți de șansă s-au dove- 

. dit membrii unei expedi
ții neozeelandeze, care din 
cauză timpului total 
prielnic au eșuat în 
ti va de a atinge 
Kanchanjunga (8500

cerînd îmbunătățirea con
dițiilor de viață și muncă.

IN CURSUL unei noi 
manifestații de protest îm
potriva politicii regimu
lui generalului Augusto 
Pinochet și pentru reve
nirea țării la democrație, 
în Chile au. fost arestate 
19 persoane — transmite 
agenția France Presse. Ma
nifestația a avut loc dumi
nică, cu prilejul participă
rii unei mase largi de oa
meni la funeraliile unui 
tînăr student chilian ucislioane franci, informează ‘ ------

agenția France Presse. forțele represive ale re-
___ IN'BELGIA au continuat «imului in timpul unei 
Mai__ grevele în semn de pro- demonstrații de protest

■- test împotriva planului de săptămîna trecută.
SALARIAȚII din servi

ciile de telecomunicații ale 
Greciei au început luni 
o nouă grevă de două zile, 
pentru a protesta împotri
va refuzului autorităților 
de a le satisface revendică
rile privind îmbunătăți
rea condițiilor de viață,

guvernamental de reduce
re a cheltuielilor din do
meniul social. ■ Muncitorii 
și funcționarii din între
prinderile și instituțiile de 
stat, cărora li s-au alătu
rat metalurgiștii, persona
lul marilor magazine și 
funcționarii oficiilor poș
tale, au încetat lucrul,

informează agenția Fran
ce Presse, La grevă parti
cipă peste 30 000 de per
soane. Salariații au mai 
participat, săptămîna tre
cută, la o grevă de trei 
zile.

LA HIROȘIMA s-a des
fășurat un seminar consa
crat educării tinerei ge
nerații în spiritul păcii 
și prieteniei. Participănții 
au subliniat necesitatea a- 
doptării urgente de propu
neri eficiente în direcția 
eliminării pericolului unui 
război nuclear, pentru 
menținerea păcii în în
treaga lume. Ei au arătat 
importanța educării tine
rei generalii în spiritul 
păcii, idee care trebuie să 
constituie o permanentă 
a contemporaneității.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Emisiune de mu

zică și poezie.
20.50 Memoria documen

telor (color).
21,10 Antologie teatrală.
21.50 Telejurnal,

LOTO
REZULTATELE 

TRAGERII „LOTO-2" 
DIN 25 MAI 1986

1 : 59 45Extragerea
23 ;.'

Extragerea
41 31 50 ;

Extragerea 
2 38 24. . . ■

Fond total 
616 259 lei.

66

a 2-a

a 3-a :

48

67

de câștiguri

M. I.L. M. C. - C. M.C.
întreprinderea „Sanex“ 

Clu j-Napoca
strada Beiușului nr. 1, telefon 42837, 47038

VINDE
fără repartiții și expediază vagonabil 

următoarele :
♦ blocuri ceramice pentru zidărie :

290 x 240x138
♦ blocuri ceramice pentru zidărie :

290x140x138
♦ fîșii pentru pardoseli la grajduri (pa

docuri): 150 x 300 x 75
Livrarea promptă pe bază de comandă 

fermă

♦ un primitor-distribuitor materiale.

Secția de preparare
INCADREAZA DE URGENTA

ne-
tenta-
vîrful

m),
cea de a treia înălțime a
lumii.

•••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••a
Mied P u b li c i t a t e

Aliatii »
„Dacă vom cîștiga alege

rile, vom denunța imediat 
acordul privind „războiul 
stelelor", semnat de Mar
garet Thatcher și Ronald 
Reagan". Acest avertisment 
a fost lansat la Londra de-, 
purtătorul de cuvînt pen
tru problemele apărării al 
opoziției laburiste, D. Da
vies, exact în ziua în ca
re la Bonn guvernul can
celarului Helmut Kohl 
semna documentul secret 
preconizînd participarea u- 
nor firme vest-germane la 
cercetările spațiale ame
ricane. '

La rîndul lor, conserva
torii sînt din ce în ce mai 
sceptici în ce privește pro
gramul S.D.I. Firește, Lon
dra a salutat faptul că 
Helmut Kohl a semnat, la 
trei luni după premierul 
britanic, un acord cu 
.Washingtonul și că Roma 
se pregătește să-l imite.

S. U. A. și programul S. D. I.
siderabîl Washingtonul, a- 
nul trecut), „relațiile spe
ciale" anglo-americane vor 
funcționa oare mai puțin 
bine? Este adevărat că de 
la intervenția americană 
în Grenada (despre care 
premierul Thatcher nu a 
fost informat), lista neîn
țelegerilor s-a lărgit: afa
cerea RITA - în care ar
mata americană g*- a optat 
pentru sistemul .francez de 
transmisie în detrimentul ' 
modelului britanic Ptarmi
gan; afacerea Westland — 
care a provocat demisia 
ministrului britanic al a- 
părării, Michael Heseltirie; 
în sfîrșit, refuzul conserva
torilor de a aproba pro
iectul premierului britanic 
de a vinde firma „British 
Leyland" companiilor a- 
mericane „Ford“ și „Ge
neral Motors".

.r » —

Dar —■’ se subliniază la -—-cu o desfășurare de ar-
Londra — nici una dintre me ce ar lipsi de orice cre-
problemele fundamentale debilitate forțele de des-
care-i preocupă pe aliații 
Statelor Unite nu este 
deocamdată rezolvată.

curajare nucleară britani
că și franceză? Oare nu 
este vorba . de o situație

DIN PRESA STRĂINA
(REVISTA FRANCEZĂ „L’EXPRESS")

Cercetările privind „răz
boiul stelelor" vor bloca 
oare negocierile de la Ge
neva referitor la eurora- 
chete ? Va fi repus în dis
cuție Tratatul A.B.M. care 
interzice. superputerilor 
amplasarea oricăror siste
me anti rachetă în spațiu?

Nu se plasează oare Lon
dra într-o situație ambiguă, 
participîn.d, la cercetări ce 
s-ar putea solda — chiar 
dacă jabia peste 20 de ani

ambiguă și pentru vest-eu- 
ropeni, în general, să par
ticipe la un program ca
re nu va proteja Europa?. 
„Credem — admite un înalt 

.. funcționar' britanic — că 
trenul „războiul stelelor" 
va rămîne în-, gară. Acum 
ne gîndim cum îl vom pu
tea fiîna".

Dacă ministrul de ex
terne britanic își menține 
„rezervele" față de S.D.I. 
(rezerve care au iritat con- (Agerpres)

COLEGIUL DE REDACȚIE: fosil BĂLAN loan DUBEK. Dorin GUIȚA. Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor set, Teodor RUSO — redactor set adjunct, 
Tiberju SPĂTARU.

VIND Fiat 1300. 
bună, strada Radu 
nr. 50/2, Petroșani.

stare 
Șapcă 
(8159)

PIERDUI’ legitimație de
serviciu pe numele Ionel 
loan, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă. (8158)

PIERDUT iapă, roșie- 
murgă, coama neagră, pe 
dreapta, coada neagră, al
bă în spate, urmă de șa, 
unghiei stîngă crăpată în 
față. Informații, Pui, stra-

da Morilor 45. Recompen
să. (8160).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Po
pescu Dumitru, eliberată 
de I.M. Dîlja O declar 
nulă. (8161)

PIERDUT capră sură c-u 
coarne și o iadă albă. A- 
dresați Vulcan, Suciu Da
vid, strada Dorobanți nr. 
7, bloc 56, sc. III, ap. ÎI. 
Găsitorului recompensă. 
(8163)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA și fiul mulțumesc tuturor celor care au 
fost alături de noi, în mod deosebit conducerii și 
colectivului I.U.M. Petroșani, în momentele de grea 
încercare pricinuite de pierderea celui care a fost 

RERTOTIIOAN
(8156)

CU aceeași durere. familia Rebedea anunța 
împlinirea a 4 ani de la dispariția celui care a fost 

Ing. ILEANU IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (8162) .-'C ț
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